
Leef mee 
 
Zondag 12 januari 2020 
 
  
              
  
Begroeting 
Deze zondag wordt u welkom geheten door Betty en Gerard Vos 
   
Kerkdienst 
Zondagmorgen om 10.00 uur in de Brugkerk; Follow Me dienst 
Thema “jij bent het waard” 
m.m.v. gelegenheidsband: 
Ilse v.d. Veen (gitaar); Michel Pietersen (piano); Erik Kooiker (bas); David Veldman (cachon);  
Zang: Linda, Lisanne, Nathalie 
 
voorganger   : Ds. R.H. Veldman 
ouderling van dienst  : Henk Jentink 
organist   : Freddy Bruins 
koster    : Jan Hummel 
collecte   : 1e Diaconie en Eredienst 
      2e Bloemengroet 
Kindernevendienst  : Lieke en Joanne 
Oppasdienst   : Margreet Dirksen en Marije Scholten 
  
Follow Me dienst 
Deze dienst is voorbereid samen met de jongeren van de Follow Me. Zij hebben het verhaal 
en liedjes uitgekozen, meegeholpen bij de PowerPointpresentatie van het verhaal en 
activiteiten in en rond om de dienst bedacht. De jongeren hebben elke vrijdagavond Follow 
Me, waarbij het de ene week over een inhoudelijk onderwerp gaat en de andere week draait 
om ontmoeten. Een van de dingen die ze erg leuk vinden om te doen, is een avond 
spelletjes spelen met gemeenteleden. Bij het voorbereiden van deze dienst kwam daarom al 
snel het idee om na de dienst een spelletje te doen…. Het is sjoelen geworden. In de 
Schutse staan een aantal sjoelbakken en u bent na de dienst van harte uitgenodigd om een 
kopje koffie/thee te drinken en een sjoelsteentje te schuiven! 
 
Orde van dienst  
We zingen:  
Lied: “Met open armen”; Lied: “ik zal er zijn”: Lied 978; vers 1,3 en 4; HH 417 “Een parel in 
Gods hand” (zie ELB 471) ;  Opw. 733: “Tienduizend redenen”; Lied: “Ik wens jou” 
We lezen:  
Bijbelverhaal: Exodus7: 14 – Exodus 12 De tien plagen. 

 
Onze Vader 
‘Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil  
gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig 
hebben.  
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.  
En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen’ 
   
 



 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

- Fijne zondag en een goede week gewenst! – 
 
 
 
 
Kopij Leef mee 
De kopij voor de volgende Leef Mee kunt u inleveren tot  uiterlijk donderdag 16 januari 2020 om 18.00 uur via e-mailadres: 
leefmee@pg-oudavereestbalkbrug.nl  
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